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Præsentation



Memento mori



At nærme sig døden



Menneskeligt



Metodisk
Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at 
åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart 
computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du 
muligvis slette billedet og indsætte det igen.



Kræftpatienterne



Reiki-healing



Tro som ressource



Tro i DK



‘Samfund uden Gud’

Chart on ‘The importance of God’ (EVS, 2008)  



Sekularisering



Islam i DK

Svært at lave en optælling gennem moskeer.

Omkring 3-6.000 etnisk danske muslimer.

Resten kommer fra 69 forskellige lande.

Forskel på at være ‘praktiserende muslim’.

Og have en anden etnisk baggrund. 



Trosidentitet

Kultur-muslim

Traditionel muslim

Politisk-ideologisk

Konvertit erfaring

Moderne muslim

(Bektovic, 2004)



Betydning



Mening

Horisontalt: Ens måde at leve på, de basale 
livsværdier, omgangen med andre og ens livssyn.

Vertikalt: Forholder sig til en magt, der er radikal 
forskellig fra sig selv. 

Kan være personlig Gud eller upersonlig magt. 



Kontrol

Hvem bestemmer over sygdom?

‘Locus-of-control’:  Gud, læge eller patient

Ansvarliggørelse for sygdomsforløbet

Slip af kontrol til at mestre afmægtighed



Tænk positivt!



Tros betydning



Sygdomsudbrud
”Jeg sad engang, det var faktisk min egen 
datter, der fik konstateret kræft og den dag, 
hun fik det konstateret, så var hun stille i tre, 
fem sekunder og så sagde hun: 
”Alhamduallah!”. 

”Jeg takker Ham, der har skabt mig”. Hun var 
seksten eller sytten år dengang. Og jeg blev så 
glad, fordi det var dét, hun sagde! Fordi så 
vidste jeg, at så klarer hun den!” Imam, konvertit



Guds hånd



Vished

Jeg kunne mærke Guds hænder løbende hele 
vores liv faktisk. Og selv når man er i knibe, 
når man er i selve problemet, føler man sig 
glad og tryg. (70 årig kvinde, pinsekirken).



Dødsfrygt



Udfrielse

Jeg beder altid til Gud og til Jesus, jeg har altid 
Jesus med i min bøn. Jeg beder om, mange 
gange så beder jeg om, at jeg godt må dø nu, 
for nu kan jeg ikke holde mere ud, eller om de 
ikke godt vil tage det væk, det er sådan set de 
to ting der, at jeg beder om. 



Paradiset



Dødsbevidsthed
Forstår du, vi har som muslimer den tro, at vi 
alle sammen skal dø, der er ikke nogen, der 
skal slippe, nu som dengang da profeten gik på 
jorden for næsten tusind år siden. Til sidst 
skulle han også dø. 

Så derfor er vi enige om, at vi alle sammen skal 
dø, men det er forskellige måder, vi dør på. 
Men det bedste er selvfølgelig, at man dør på 
en god måde (egyptisk mand sidst i 60‘erne).



Dommen



At leve som døende

Jeg er heldig! Jeg har fået en sms fra Gud! 
Andre bliver bare skudt med en pistol, men jeg 
har fået en kærlig besked, så jeg kan nå at 
forberede mig. Alhamduallah! (47 årig mand, dansk 
palæstineser)



Tilgivelse



Tvivl

Jeg er ikke rigtig bange (for at dø), men jeg er 
bange for én ting, hvis jeg ikke bliver tilgivet, 
det er det eneste. Men hvis han tilgiver mig, så 
bliver det en glædens dag, så bliver det en 
glæde hos Allah. (47 årig mand, dansk palæstineser)



Forpligtelser



Gudsrelation



‘Det ukendte’



Hvordan lever vi 
afklaret?


